
OGŁOSZENIE 

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o. w SZCZECINIE 
!

Działając na podstawie art. 24 ust. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu  
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 139 ), ogłasza Taryfy 
określające stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, które 
wchodzą w życie na mocy przepisu art. 24 ust. 8 powołanej Ustawy.  
Nowe Taryfy obowiązują od dnia 1 maja 2015 roku do dnia 30 kwietnia 2016 roku na obszarze Gminy 
Miasto Szczecin oraz na mocy zawartych porozumień komunalnych na części obszarów gmin ościennych: 
Kołbaskowo, Stare Czarnowo, Dobra i Police, gdzie Spółka świadczy swoje usługi.   !
Obowiązująca taryfa składa się z : 
1) opłaty za 1m3 dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków w wysokości:  

2) opłaty abonamentowej w wysokości:  

!
*)  wodomierz ogrodowy rozliczany w okresie wegetacji roślin od 15 kwietnia do 15 września !

Lp. Grupa odbiorców Jednostka miary

CENY NETTO / 
STAWKI 

w zł 
(bez podatku 

VAT)

CENY BRUTTO / 
STAWKI 

w zł 
(łącznie z VAT)

1.

Gospodarstwa 
domowe!
Odbiorcy przemysłowi!
Pozostali odbiorcy

1 m3 dostarczonej wody 4,02 4,34

2.

Gospodarstwa 
domowe!
Odbiorcy przemysłowi!
Pozostali odbiorcy

1 m3 odprowadzonych ścieków 6,25 6,75

Grupa 
odbiorców Opis Jednostk

a miary

CENY NETTO 
/ STAWKI 

w zł 
(bez podatku 

VAT)

CENY 
BRUTTO / 
STAWKI 

w zł 
(łącznie         
z VAT)

Gospodarstwa 
domowe 
Odbiorcy 

przemysłowi 
Pozostali 
odbiorcy

 - stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców !
   rozliczanych na podstawie wodomierza!
   głównego lub na podstawie wskazań !
   wodomierza mierzącego ilość !
   wody bezpowrotnie zużytej 

zł/miesiąc 8,52 9,20

 - stawka opłaty abonamentowej za każdy !
   wodomierz dodatkowy lub każdy wodomierz!
   ogrodowy *) służący do określenia ilość wody!
   bezpowrotnie zużytej do podlewania ogrodów 

zł/miesiąc 4,78 5,16

 - stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców!
   rozliczanych na podstawie przeciętnych norm !
   zużycia wody oraz odbiorców u których!
   odczytu wodomierza dokonuje  !
   przedsiębiorstwo trzecie

zł/miesiąc 3,74 4,04



!
 Dotychczasowe stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków obowiązywały od 1 stycznia 2013 r. tj. od 28 miesięcy i były niższe od w/w o 31 groszy. 
Obecnie nowe stawki są nieznacznie wyższe a ich wzrost oznacza, że każdy mieszkaniec 
Szczecina zapłaci niespełna 1 złotówkę miesięcznie więcej za świadczone przez nas usługi. 
Opłaty abonamentowe, związane z odczytem i rozliczeniem wskazań wodomierzy pozostają na 
dotychczasowym poziomie.  
  W 2010 roku zrealizowaliśmy ogromny Projekt inwestycyjny o wartości 1,2 miliarda złotych, 
dzięki któremu Szczecin znalazł się w zupełnie innej rzeczywistości ekologicznej. Już nie jesteśmy 
największym trucicielem środowiska w tej części Bałtyku, ponieważ posiadamy nowoczesne 
oczyszczalnie, pompownie i kolektory tłoczne ścieków oraz pijemy bezpieczną i doskonałej jakości 
wodę.  
 W 2004 roku na realizację tego przedsięwzięcia zaciągnęliśmy kredyty w wysokości ponad 
400 mln złotych. To zobowiązanie wzięliśmy na siebie wszyscy. Tylko w tym roku musimy spłacić 
ok. 43 mln złotych rat kapitałowych i odsetek od tych kredytów. Na obsługę tego zadłużenia 
przeznaczona jest co czwarta złotówka zbierana od Państwa z opłat za wodę i ścieki, a kredyty 
spłacać będziemy do 2023 roku.    
 Chcemy podkreślić, że dzięki skutecznemu wykorzystaniu przez ZWiK Sp. z o.o. w 
Szczecinie środków unijnych na inwestycje wodociągowo – kanalizacyjne i szerokim działaniom 
optymalizującym koszty funkcjonowania Spółki, minimalizujemy ciężar opłat za wodę i ścieki 
ponoszonych przez mieszkańców. Dlatego podwyżka jest niewielka – o 2,87 %, a cena 
wody i ścieków w Szczecinie nie przekracza poziomu średniej krajowej i wynosić będzie 11,09 zł. 
Gdybyśmy przed laty wspólnie nie podjęli decyzji o realizacji programu „Poprawa jakości wody w 
Szczecinie” i nie posiadali obecnie nowoczesnej infrastruktury komunalnej, to dzisiaj dodatkowe  
opłaty za zanieczyszczanie środowiska naturalnego wywindowałyby cenę „naszej” wody i ścieków 
do poziomu 14 złotych za 1m³. 


